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TÁRSASHÁZI SZERZŐDÉS
mely létrejött egyrészről a……………………………………………..(CÍM:…………………………………...)
mint megrendelő(továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft
4100 Berettyóújfalu Oláh Zsigmond út 1-1.sz (Asz: 13168487-2-09) mint szállító (továbbiakban: Szállító)
között a mai napon az alábbi feltételek mellett:
1. A

Szállító

………………-től

határozatlan

időtartamra

vállalja

a

Megrendelőnél

a

……………………………, …………………….. alatti címen lévő települési szilárd hulladék (EWC 20
03 01) szállítását és ártalmatlanítását.
A Megrendelő megrendeli
…. darab 120 l edényzet heti egyszeri/kétszeri ürítését, melynek díja …… Ft/db/ürítés + 27% ÁFA;
…. darab 240 l edényzet heti egyszeri/kétszeri ürítését, melynek díja …… Ft/db/ ürítés + 27% ÁFA;
…. darab 770 l edényzet heti egyszeri/kétszeri ürítését, melynek díja …… Ft/db/ ürítés + 27% ÁFA;
…. darab 1100 l edényzet heti egyszeri/kétszeri ürítését, melynek díja ……Ft /db/ ürítés + 27% ÁFA.
2. Megrendelésre vonatkozó adatok:








Fizető neve:
Fizető címe:
Levelezési címe:
Képviselője:
Telefonszám:
Fizető adószáma:
Fizető bank neve, száma:

……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….

3. A Megrendelő a gyűjtőedényeket az ingatlan területén belül köteles elhelyezni, tárolni.
4. A hulladék elszállítását a Szállító járatbeosztásának megfelelően látja el. A hulladék szállítási napok
megváltoztatásának jogát a Szállító fenntartja. A Szállító a járatnapokon az edényzetek ürítését 6 00-2200 közötti
időben végzi. Amennyiben a szokásos járatnapokon a hulladék elszállítását valamilyen ok miatt a Szállító nem
tudja elvégezni, úgy az elmaradt szállítást a következő munkanapok egyikén pótolja.
5. A hulladékgyűjtő edényt a Szállító díjmentesen biztosítja, amely a Szállító kizárólagos tulajdonát képezi, melynek
megőrzéséért a Megrendelő anyagi felelősséggel tartozik. Az edényzet természetes elhasználódása, valamint a
Szállító által okozta kár esetén az edényzet javításáról, cseréjéről a Megrendelő bejelentése alapján a Szállító
gondoskodik.
6. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a rendelkezésére/használatába adott edényzet(ek)be gyűjti a
hulladékot, egyben tudomásul veszi, hogy az edények mellé kitett hulladékot a Szállító nem szállítja el.
Megrendelő biztosítja a hulladéktároló edényzet(ek) kiürítésének lehetőségét. Az edényzete(ke)t a Megrendelő
köteles a hulladék elszállítása céljából a közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre
alkalmas helyen elhelyezni.
7. A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedények fedelének – a közterület szennyezésének elkerülése
érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény
mozgatásakor és ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
8. Megrendelő vállalja továbbá, hogy a hulladéktároló edényekben folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes
anyagot, állati tetemet, veszélyes hulladéknak minősülő hulladékot, vagy egyéb olyan anyagot nem tárol, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző vagy más személyek testi épségét, egészségét.
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9. A Megrendelő köteles gondoskodni az általa átvett gyűjtőedények tisztántartásáról, fertőtlenítéséről,
rendeltetésszerű használatáról, valamint a hulladéktároló edény környezetének tisztántartásáról.
10. A gyűjtőedények rendeltetéstől eltérő használata, valamint eltűnése vagy megsemmisülése miatt keletkezett kárt a
Megrendelő köteles megtéríteni, a kár bekövetkeztétől számított 30 napon belül.
11. A gyűjtőedényben kizárólag tömörítetlen, laza hulladékot lehet elhelyezni.
12. Megrendelő a tevékenységében bekövetkező, a hulladékszállítást is érintő változásokat (pl. név-, cím-,
bankszámlaszám-változás, tevékenység megszüntetése, stb.) a téves és indokolatlan számlázások elkerülése
érdekében köteles a Szállítónak 15 napon belül bejelenteni. Az ebből eredő károk megtérítése a Megrendelőt
terhelik.
13. Az elvégzett szolgáltatásról a Szállító havonta, az adott hónap utolsó hetében számlát állít ki, melynek fizetési
határideje a számla kiállítás napjától számított 14 munkanap.
Fizetési mód:

készpénz

átutalás

csekk

csoportos beszedési megbízás

 Készpénzzel történő fizetés csak az ügyfélszolgálati irodában lehetséges (megfelelő rész aláhúzandó)
Késedelmes fizetés esetén a Szállító a késedelmesen kifizetett számla végösszege után a mindenkori jegybanki
alapkamat kétszeresét számítja fel. Amennyiben a lejárt fizetési határidejű számlák együttes összege eléri a
50.000,- Ft + Áfa díjat, vagy Megrendelőnek 30 napot meghaladó lejárt számlatartozása van, a Szállító a
szerződést azonnali hatállyal felmondhatja, vagy a Ptk. 281. §. (1) bek. a, pontja alapján a szolgáltatást
megtagadhatja, illetve további szolgáltatás igénybevétele csak azonnali készpénzes fizetés ellenében történhet.
14. Szolgáltató a szolgáltatási díjak év eleji változtatásának jogát fenntartja.
15. A számlázás alapját a hulladékgyűjtő mérete, darabszáma, illetve az ürítés gyakorisága határozza meg.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szerződés 1. pontjában rögzített helyszínen érvényes járatbeosztástól eltérni a
Szállítónak nem áll módjában.
16. Ezen szerződést bármelyik fél 30 napos határidővel indoklás nélkül felmondhatja. Amennyiben valamelyik fél
ezen szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesíti, a másik fél a szerződéstől azonnali hatállyal elállhat. A
felmondás, illetve elállás bármelyik fél részéről csak írásban történhet.
17. Jelen szerződés megszűnése esetén a Megrendelő köteles a Szállító által biztosított edényzetet egy héten belül
visszaszolgáltatni. A visszaszolgáltatás hiánya miatt keletkezett kárt a Megrendelő a Szállító részére köteles
megtéríteni.
18. A fentiekben nem szabályozott kérdésekben a hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a
68/2008. (III.28.) Korm. rendelet valamint a Ptk. szabályai az irányadók.
19. Jelen szerződés az edényzet átvételének napjától az edényzet visszaadásának napjáig érvényes, a Megrendelő a
hulladékszállítási díjat ezen időszakra köteles megfizetni.

Berettyóújfalu, ………………………

………………………………….

………………………………

Megrendelő

Szállító
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